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“Ajudeu-nos a millorar la distribució” 
si sou ciutadà/ana de Granollers i per qualsevol motiu no 
rebeu aquest butlletí cada mes a casa vostra, o el rebeu 
en mal estat, feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 15 o 
enviant un missatge de correu electrònic a:
premsa@ajuntament.granollers.cat
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TELÈFONS D’INTERÈS

ABS GRANOLLERS OEST –  938 468 328
CANOVELLES

ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 

ABS GRANOLLERS NORD –  93 861 80 30
LES FRANQUESES

ABS GRANOLLERS SUD 93 879 16 25
SANT MIQUEL

HOSPITAL 93 842 50 00

AMBULÀNCIES – URGÈNCIES 112

ATENCIÓ A LES DONES EN 900 900 120
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 

BOMBERS 112

MOSSOS D’ESQUADRA 112 / 93 860 85 00

POLICIA LOCAL 93 842 66 92 

POLICIA NACIONAL estrangeria 93 861 48 50
 DNI o passaport 93 861 48 50

ESTABANELL I PAHISA 900 154 444
(AVARIES)

FECSA-ENDESA (AVARIES) 800 760 706

GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750

REPSOL – BUTANO (AVARIES) 901 12 12 12

SOREA (AVARIES) 900 304 070 

TANATORI 93 861 82 30

TAXIS 93 870 30 28

TELEFÒNICA (AVARIES) 1002

Ajuntament de  010
Granollers. OFICINA  93 842 66 10
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
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Més
informació
www.granollers.cat

Xarxes socials

/granollers

www.granollers.cat/apps

App per a 
mòbil:

> A la web municipal 
també trobareu tots 
els butlletins editats 
per poder-los 
consultar en PDF 

Fotografia portada: Campanar de l’Església de Sant Esteve de 
Granollers. Fotografia: Xavi Solanas.
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Miquel i 
Adela Jonch
> La família Jonch ha donat l’arxiu 

personal i professional del seu 
pare, Antoni Jonch, director del 
Zoo de Barcelona per espai de 30 
anys

> Antoni Jonch va dirigir el Museu 
de Granollers i va impulsar la 
creació de la Tela

> Apassionat del món animal i 
defensor del patrimoni natural, 
va ser un gran investigador i 
divulgador, Creu de Sant Jordi i 
Fill Predilecte de Granollers 

ARXIU MUNICIPAL DE GRANOLLERS

 

Ajuntament de           Granollers

GUERRA CIVIL
I BOMBARDEIG

DEL 24 DE MAIG AL 30 D’AGOST DE 2018
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. PLAÇA DE LA PORXADA, 6 

Carrer de Josep Anselm Clavé bombardejat el 31 de maig de 
1938. Fotografia de Pau Lluís Torrents / Col·lecció Ajuntament 
de Granollers / AMGr
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Els Gegants Gros-
sos, l’Esteve i la 
Plàcida, acaben 
de fer 50 anys, es-
trenant dos vestits 
basats en els reis catalans del segle 
XV. Va ser el diumenge anterior de la 
Fira i Festes de l’Ascensió de 1968 quan 
Granollers va presentar una nova parella 
de gegants obra de l’escultor mataroní 
Josep Maria Diamant. Van ser batejats amb els 
noms del patró i copatró de la ciutat: Sant Esteve i 
Sant Plàcid. 
L’Esteve i la Plàcida són unes figures reials que 
representen, històricament, dos reis catalans del 
final de la Reconquesta catalana. Actualment 
l’Esteve i la Plàcida participen en la Festa Major 
de Blancs i Blaus i a la Fira i Festes de l’Ascensió. 
L’entitat Amics dels Gegants i Capgrossos de Gra-
nollers té cura de preservar i mantenir les dues 
parelles de gegants de la ciutat.

PRESENTACIÓ DELS GEGANTS ESTEVE 
I PLÀCIDA, 19 DE MAIG DE 1968. FOTO 

D’ANTONIO ALCALDE / AMGR

FIRA D’ARTESANS
Divendres 1, 15 i 29 de juny. Plaça de la Corona

ARTESANS DEL VALLÈS
Dissabte 2 de juny. Carrer d’Anselm Clavé, 40

FIRA DEL DISC
Dies 2 i 8 de juny. Plaça de Perpinyà

MERCAT SETMANAL DEL DISSABTE
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de juny  
De 9 a 14 h. Plaça de la Corona

MERCAT SETMANAL DE CAN BASSA
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de juny 
De 8 a 13 h. Carrer d’Esteve Terrades

ABAC-GRA (antiquaris, brocanters...)
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de juny 
De 9 a 14 h. Parc Firal

ENCANTS SOLIDARIS. Assemblea d’Aturats
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de juny  
De 9 a 20 h. Plaça de Can Trullàs 

ENCANTS SOLIDARIS. Protectora d’Animals
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 de juny  
De 9 a 14 h. Plaça de Perpinyà

COL·LECTIU ARTESÀ DE PRODUCTES NATURALS 
Dissabte 2 i 16 de juny
Tot el dia. Plaça de les Olles 

BOTIGUES AL CARRER. DEL REC AL ROC
Dissabte 9 de juny  
Tot el dia. Carrers de Sant Roc i Santa Anna

LLOTJA DEL DISSENY. SUMMER DESIGN
Dissabte 9 de juny
De 10.30 a 20.30 h. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE PONENT
Diumenge 10 de juny
Matí, c. Rafael de Casanova, pg. del parc de Ponent

FESTIVAL DEL MOTOR DE GRANOLLERS
Dissabte 16 de juny
De 9 a 20 h. Parc Firal

LES GOLFES. FIRA DE ROBA I TRASTOS VELLS
Dissabte 16 de juny
Tot el dia. Plaça de la Porxada

MERCAT DE 2a MÀ DE CAN BASSA
Dissabte 16 de juny
Matí. C. d’Esteve Terrades

FIRA DE BROCANTERS
Dissabte 23 de juny 
Tot el dia. Pl. Maluquer i Salvador
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Propostes d’estiu 
als centres cívics

Ganes de fer activitats aprofitant l’estiu? Apunteu-vos als cursets 
dels centres cívics. La inscripció és fins al 15 de juny i els cursos es 
fan els mesos de juny o juliol. Destaquem dins de l’àmbit de salut 
i creixement personal un curs per preparar la pell i el cabell per a 
l’estiu o un altre d’exercicis per alliberar l’estrès; dins d’expressió i 
creativitat podem aprendre a fer-nos un pareo amb bàtik; i a terra i 
fogons hi trobareu cursets de cuina hawaina: poke bowls, carpaccios 
vegetals o còctels sense alcohol... També hi ha propostes per crear 
minijardins o cursets de fotografia amb el mòbil i de viatges. Més 
informació: www.granollers.cat/centrescivics
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REPORTATGE

Granollers Cup: la festa de l’handbol

Handbol, diversió i amics. Aquest 
és el lema del torneig internacio-
nal Granollers Cup i alhora la fór-
mula del seu èxit. Aquest any Gra-
nollers celebrarà la vintena edició 
d’aquest esdeveniment que acull 
més de 5000 jugadors i jugadores 
de diversos països del món: Brasil, 
Canadà, Finlàndia, Noruega, Islàn-
dia, Polònia, Suècia, Nigèria, Rús-
sia... i equips estatals i catalans. La 
Granollers Cup s’ha consolidat com 
un dels tornejos més importants 
del sud d’Europa, gràcies a l’esforç 
continu per convertir-lo en tota 
una experiència.

per l’exjugador del BM Granollers de finals dels 
vuitanta, Per Carlem, la selecció de Moldàvia, i 
equips de Bèlgica i Dinamarca, entre els estran-
gers. D’entre els estatals conjunts amb tradició 
com el Bidasoa i el Zuazo, del País Basc, i cata-
lans com l’OAR Gràcia de Sabadell o l’Associació 
Lleidetana d’Handbol i, evidentment, clubs del 
Vallès Oriental. 
En aquesta primera edició el Club Balonmano 
Granollers ja va demostrar com de bé treballa 
els equips base: es va imposar en les finals de 
categoria infantil i juvenil masculí.
Gairebé dues dècades després la Granollers 
Cup s’ha estabilitzat al voltant  dels 320 equips, 
amb una cada vegada més paritària presència 

L’aposta del gerent del BM Granollers Pep Blan-
chart d’organitzar un torneig d’handbol base a 
Granollers ha resultat ser guanyadora. L’any que 
ve es compliran vint anys de la primera edició 
de la Granollers Cup. La idea va sorgir a finals 
dels anys noranta quan Blanchart acompanyava 
equips del club a d’altres tornejos, especial-
ment a Suècia i Dinamarca. 
La primera edició de la Granollers Cup va comp-
tar amb 58 equips i 800 jugadors i jugadores en 
el que van ser unes jornades esportives úniques 
en el panorama de l’handbol estatal. Els esce-
naris van ser el Palau d’Esports, la pista anne-
xa, el pavelló del Tub i la plaça de la Porxada. Hi 
va venir a jugar un equip suec, l’Ystad, entrenat 

El boca-orella  
i els clubs  

han estat els 
principals  

prescriptors de 
la Granollers 

Cup

Josep Rius, director 
general de Mútua de 
Granollers

Per a La Mútua participar 
com a patrocinadors de 
la Granollers Cup és una 
manera més de donar 
visibilitat a la col·laboració 
que tradicionalment tenim 
amb entitats de la ciutat i 
s’emmarca dins dels va-
lors i maneres de fer que 
ens uneixen

Judith Vizuete, jugadora 
de Divisió d’Honor

Vaig començar a jugar 
a handbol quan tenia 11 
o 12 anys en el torneig 
Coaliment i després vaig 
continuar amb la Grano-
llers Cup. És un torneig 
que disfrutes, que hi ha 
gent de tot arreu i la ciutat 
de Granollers s’envolta 
d’handbol durant una 
setmana.

©
 T

O
N

I T
O

R
R

IL
LA

S

4

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | JUNY DE 2018 NÚM. 163



barrets de palla i moltes ganes de gaudir en una 
ciutat que estima l’handbol. També el club ha fet 
un esforç, sobretot a les xarxes socials, per fer 
ambient amb vista a la inscripció d’equips i a la 
celebració del torneig. La cada millor adequació 
de l’anomenat “village”, l’espai d’oci davant del 
Palau, serà un dels punts forts d’enguany per 
fer més atractiu el torneig als participants.
No hem d’oblidar que la Granollers Cup supo-
sa per a la ciutat una injecció econòmica per a 
l’hoteleria i el comerç: la majoria dels partici-
pants vénen acompanyats i quan no tenen par-
tits inverteixen el temps en comprar i menjar, 
segons dades de les enquestes anuals que es 
fan per prendre el pols a l’esdeveniment. 

Aquest any el 
torneig 

comptarà amb 
unes 200 
persones 

voluntàries

de conjunts masculins i femenins i amb una 
presència fidel de clubs que repeteixen assis-
tència any rere any. Aquest creixement exponen-
cial ha comportat haver d’incrementar les pistes 
de joc i estendre la competició a les Franqueses 
del Vallès, Canovelles i Vilanova del Vallès.

Un esforç coral

Més equips i més partits requereixen de més 
persones perquè l’engranatge funcioni, per la 
qual cosa la feina dels voluntaris resulta essen-
cial. Per a l’edició d’aquest any es compta amb 
unes 200 persones que s’ocupen de les tasques 
més diverses: rebre els equips, repartir ma-
terial per als partits, formar part de les taules 
i dels marcadors o atrendre el menjador... No 
és poca cosa servir amb puntualitat cada dia a 
entre 1400 i 1500 jugadors, en els tres torns que 
s’estableixen per dinar, i estar atents a totes les 
necessitats. Per exemple en els darrers anys 
s’ofereix menjar especial per a persones amb 
intoleràncies alimentàries o que no poden men-
jar porc per les seves creences. 
Si els voluntaris són importants cal explicar 
també la feina que porta a terme el Club Ba-
lonmano Granollers a través de la seva junta i 
gerència i també l’esforç entusiasta d’un grup 
de gent que s’ha proposat convertir el torneig 
en una experiència. Aquesta dedicació s’ha 
notat en la millora de la cerimònia d’obertura 
del torneig al Palau d’Esports, després de la 
tradicional desfilada dels equips cap a la plaça 
de la Porxada, en una fotografia que tothom 
té al cap: joves entusiastes de diversos països 
amb les samarretes i banderes dels seus clubs, 

Xènia Garín, voluntària 
des de fa sis anys

Em vaig apuntar a fer de 
voluntària a la Granollers 
Cup perquè vist des de 
fora és molt il·lusionador 
coincidir amb tanta gent 
diferent, de diferents 
països. Em va engrescar 
moltíssim poder formar 
part d’un esdeveniment 
tan gran.

Ian Tarrafeta, jugador 
de la lliga ASOBAL

Quan tenia 12 o 13 anys 
jugava a l’OAR Gràcia i 
el BM Granollers es va 
interessar per mi. La 
prova inicial que em van 
posar va ser jugar la 
Granollers Cup i el primer 
partit, contra uns suecs, 
em va impactar molt. Vaig 
adonar-me de la magnitud 
del torneig.
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Comencen les obres 
de la plaça Pau Casals
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Les obres que han de transformar la plaça de 
Pau Casals, darrera l’edifici de la Mútua de 
Granollers, han començat. Per aquest motiu la 
parada de taxis de l’avinguda del Parc (davant de 
l’edifici de l’AISS) s’ha desplaçat a la vorera est 
del carrer Girona, a l’altura del Casino de Gra-
nollers, i també s’han recol·locat les places de 
càrrega i descàrrega.
El projecte de la plaça Pau Casals preveu trans-

formar la plaça en plataforma única, sense 
desnivells. D’aquesta manera el protagonista 
d’aquest espai serà el vianant, ja que l’accés 
rodat, un cop acabades les obres, quedarà res-
tringit únicament al veïnat i usuaris de la zona. A 
més, s’eliminaran les places d’aparcament i les 
zones de càrrega i descàrrega existents. 
La reordenació de la plaça permetrà la plantació 
de til·lers i carpins, que es regaran per degoteig, 
i la instal·lació de bancs, cadires i jardineres. 
També es renovarà el col·lector de clavegue-
ram existent, les canonades de subministra-
ment d’aigua a sota de les voreres i soterrar les 
línies aèries telefòniques i elèctriques. L’espai 
s’il·luminarà amb noves columnes d’enllumenat i 
s’hi col·locaran bancs, cadires i jardineres. 
En la urbanització de la plaça s’hi col·locaran 
diversos tipus de paviment: peces de formigó, 
panot a les voreres i paviment asfàltic de color a 
la zona de pas de vehicles. També es farà servir 
paviment tàctil de botons i ratllat per marcar els 
encaminaments per als usuaris amb deficiència 
visual. 
Les obres s’han adjudicat per un import de 
424.114,46 euros, IVA inclòs, i es preveu que 
s’allarguin fins al mes d’octubre.

Aquest cèntric 
espai es 

transformarà 
en una plaça 

en plataforma 
única, sense 

desnivells

Les obres del carrer Girona 
progressen al ritme previst

Les obres del carrer de Girona segueixen el 
calendari previst. Ara mateix s’està treballant 
en l’àmbit entre el pont del barri Bellavista i el 
carrer d’Apel·les Mestres. En la part més pro-
pera a Can Mònic ja es pot veure com quedarà 
l’actuació amb voreres amples i carril bicicleta. 
La plaça del Magraner també està acabada, a 
l’espera de plantar arbres. El més significatiu 
de la plaça són les rajoles de diferents colors 
que ha fet Ceràmica Cumella i que simbolitzen 
els colors de l’arc de Sant Martí. 
D’altra banda, a partir de dilluns 4 de juny i 
per un espai d’uns quinze dies, es produiran 
restriccions de trànsit en la cruïlla del carrer 
de Girona amb Francesc Ribas, per treballs de 
substitució del tub de la xarxa general d’aigua 
potable. Per aquest motiu es recomana als ve-
hicles que hagin d’anar cap al barri de Ponent 
i Canovelles que facin servir la ronda nord, en 
lloc de passar pel carrer de Francesc Ribas. 
Les obres del tram nord del carrer Girona es 
preveu que finalitzin el mes de setembre. ©
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Aquesta pregunta centra l’objectiu del projecte 
Interreg MED COMPOSE, de què l’Ajuntament 
de Granollers és soci i amb el qual es pretén 
incrementar la presència d’energies renovables 
en la presa de decisions i els instruments de 
planificació, i afavorir el creixement de models 
de negoci i empreses d’economia verda, amb 
la connexió del potencial local de generació 
d’energies renovables i les xarxes de distribució. 
Amb aquesta finalitat, a Granollers i onze terri-
toris més d’Europa es treballa en una estratègia 
d’inversió per desenvolupar les energies renova-
bles i les mesures d’eficiència energètica.
La mateixa pregunta va ser el punt de partida de 
la jornada “Oportunitats de finançament per a 
inversions en energia sostenible a l’àmbit local”, 
del passat 13 de març al Museu de Ciències Na-
turals, coorganitzada per l’Ajuntament i la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de  
l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), el projecte 
europeu Enerinvest, i les empreses Ecoserveis, 
l’Origen i Merience Strategic Thinking. La jorna-
da va mobilitzar l’acció del sector públic i privat 
a partir d’iniciatives innovadores a l’àmbit local 
i va registrar la participació d’una seixantena de 
persones. 
Es va comptar amb les intervencions de respon-
sables d’empreses del sector, com Estabanell 
Energia, ECrowd o Wattia Innova; i de les expe-
riències locals de la Diputació de Girona, i els 
ajuntaments de Viladecans, Olot o Granollers, 
orientades a mostrar les eines de finançament 
innovadores que faciliten la implantació de pro-
jectes en el sector de les energies renovables i 
l’eficiència energètica. 

Com avança Granollers cap 
a la transició energètica? 

Del 4 al 8 de juny se celebra la Setmana de 
l’Energia 2018 coincidint amb la Setmana 
Europea de l’Energia Sostenible, que pretén 
sensibilitzar la societat pel que fa a l’estalvi 
i l’eficiència energètica. L’Ajuntament se 
suma a la iniciativa amb l’organització de 
tallers, xerrades i visites. 
El dia 4 de juny hi haurà tres activitats: una 
xerrada sobre facturació d’energia per al 
sector del comerç, a Can Muntanyola (de 
14.30 h a 16 h) ; un taller (en anglès) per a 
la construcció d’un captador termosolar a 
Roca Umbert (de 9 a 11 h); i una visita a la 
Tèrmica (d’11 a 13.30 h) sota el títol: “Entra 
en la història: l’energia ahir i avui”. 
La Setmana de l’Energia l’organitzen diver-
ses institucions -Institut Català d’Energia, 
Diputació, Ajuntament de Barcelona- sota el 
lema “Transició energètica de Catalunya”. 
L’objectiu: promoure el pas del model actual 
de consum i producció energètica a un de 
nou que permeti l’apoderament ciutadà, 
entenent que les persones podem produir 
energia i no només consumir-ne; podem 
participar en les polítiques energètiques de 
país; i podem gestionar la nostra demanda i 
consum energètic, perquè disposem de les 
eines per fer-ho.
Els tallers són gratuïts i cal inscripció prèvia.
Més info: Can Muntanyola, tel. 93 861 47 83  
latermica@rocaumbert.cat

Tallers, xerrades i 
visites a la Setmana 
de l’Energia 2018

Granollers, 
com a soci del 

projecte europeu 
Compose, 

treballa per 
augmentar 

la presència 
d’energies 
renovables 

Participants a la campanya 
Denominació Energètica 

Palou, que va celebrar-se el 
passat mes de març
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El Ral·li Fotogràfic fa 20 anys 

L’any 1988 la Xarxa de Centres Cívics de 
Granollers va iniciar el Ral·li Fotogràfic, una 
iniciativa per donar a conèixer diferents espais 
de la ciutat i potenciar la pràctica activa de la 
la fotografia.  El proper diumenge 17 de juny el 
concurs arriba a la 20a edició i proposarà als 
participants quatre temes i un temps limitat 
per a fer les fotografies. Les inscripcions es 
faran el mateix dia a la plaça de la Porxada 
de 9 a 11 h, s’hi pot participar amb càmera o 
mòbil, i la descàrrega de les imatges es pot 
fer fins a les 13.30 h. 

Els participants competiran en dues catego-
ries, infantil i adulta, i el jurat estarà format 
per representants de la Federació Catalana 
de Fotografia, professionals de la fotografia i 
representants d’entitats de la ciutat. 
Totes les col·leccions s’exposaran al públic, 
del 9 al 20 de juliol, al Centre Cívic Nord. El 
lliurament de premis es farà el dijous 19 de 
juliol, a les 20 h, al Centre Cívic Nord. A més, 
a partir del 7 de juny es podrà visitar al carrer 
d’Anselm Clavé una exposició interactiva amb 
imatges dels 20 anys del Ral·li Fotogràfic.

Més informació a www.granollers.cat/rallifo-
tografic 

Granollers ha participat un any més, i ja en 
van set, en el projecte Cultura Emprenedora a 
l’Escola a través de la creació de cooperatives 
escolars organitzades i gestionades pels alum-
nes de 5è i 6è de primària. Aquest curs s’han 
creat vuit cooperatives a les escoles Granulla-
rius, Mestres Montaña, Salvador Llobet i Lledo-
ner. Els més de 200 alumnes que hi participen 
van compartir. el passat 7 de maig, les seves 
experiències a la Nau Dents de Serra de Roca 
Umbert. Representants de cada cooperativa van 
explicar a la resta d’alumnes participants, el 
procés de creació de la cooperativa i com s’han 
organitzat. Aquest dijous 24 de maig han venut 
els seus productes al mercat setmanal.

Alumnes de primària creen vuit 
cooperatives escolars

Granollers ha participat des de la primera edició 
en aquesta iniciativa impulsada per la Diputa-
ció de Barcelona amb l’objectiu de treballar el 
foment de la cultura emprenedora en el cicle 
superior de l’educació primària, per desen-
volupar els valors, hàbits i capacitats claus 
vinculades a l’emprenedoria. El projecte aposta 
pel model cooperatiu com a filosofia empresa-
rial de base, perquè aporta un model de gestió 
democràtica i participativa i reforça un vessant 
de responsabilitat social. Durant el curs escolar, 
l’alumnat aprèn a posar en marxa un projecte 
d’emprenedoria, a gestionar un microcrèdit i 
a produir petits articles que després venen al 
mercat del dijous.
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L’Audiència del Consell d’Infants del curs 2017-
2018 amb l’alcalde de Granollers, Josep Mayo-
ral, posa el punt i final a les tasques del Consell. 
És el moment per exposar les seves reflexions 
i conclusions en relació als encàrrecs treba-
llats. Així els consellers i les conselleres, nens i 
nenes de 5è i 6è de totes les escoles de la ciutat, 
han exposat ,entre d’altres temes, la seva parti-
cipació en la revisió del Pla d’Infància i Adoles-
cència. Ho han resumit d’aquesta manera:
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El Consell d’Infants proposa accions per 
incloure al Pla d’Infància i Adolescència

• Via pública: jocs als parcs per a totes les 
edats, jugar al carrer, més neteja, més fonts 
públiques.
• Esport: civisme a les instal·lacions, esport 
mixt, intercanvis esportius, accés per a tothom.
• Lleure i oci: foment del lleure educatiu, jocs 
cooperatius, espais de jocs per a totes les edats, 
accessible a tothom.
• Participació: dret a ser escoltats i ampliació 
de la participació a altres infants i adolescents a 
l’escola, les entitats i la ciutat.
• Educació: activitats innovadores, experiències 
d’intercanvi de coneixement aquí o fora, condi-
cionament dels espais per a l’aprenentatge.
• Salut: potenciar activitats saludables, salut 
pública sense llistes d’espera.
• Protecció a l’infant: millorar les relacions 
parentals, oportunitats per a tothom, no discri-
minacions ni violències, col·laborar amb entitats 
socials.
• Cultura: més activitats pensades per a infants 
i adolescents, preus molt més accessibles, 
repensar activitats com el Carnestoltes o la 
Cavalcada.

Un altre tema ha estat la concreció d’accions 
pel Carnaval, tasca que enguany no s’ha priorit-
zat i que es proposa treballar amb més marge 
de temps. Finalment, el darrer encàrrec ha 
estat col·laborar en el procés de participació per 
imaginar la biblioteca del futur a Granollers.

El programa Agents Innovadors s’adreça a 
persones joves de Granollers perquè puguin 
desenvolupar els seus propis projectes que con-
tribueixin a millorar els processos de la ciutat 
de forma innovadora. Aquest és un programa 
pilot treballat des del Pla Estratègic per agents 
socials. Es convoquen un màxim de 7 beques 
per a joves menors de 30 anys, empadronats a 
Granollers, i que disposin d’un títol o documen-
tació acreditativa de Grau Universitari o de Grau 
superior FPII.
Per optar a la beca, que es convocarà durant la 
primera quinzena de juny, les persones candi-
dates han de presentar un projecte emmarcat 
en alguna d’aquestes sis línies de treball:
1. El futur dels sectors de la mobilitat a Grano-

llers: potenciar la mobilitat sostenible, innova-
dora i autònoma

2. Indústries culturals i/o audiovisuals

3. Parc Tecnològic del Motor en el marc del 
Pla director del Circuit

4. Noves fórmules i necessitats d’habitatge
5. Reptes i noves solucions en els àmbits de la 

sostenibilitat
6. Innovació i emprenedoria social per respon-

dre a les noves necessitats de la societat
Les persones becades hauran de desen-
volupar i testar el seu projecte durant la 
fase de definició i posada en marxa, amb 
l’acompanyament de tècnics municipals. El 
programa es complementa amb una forma-
ció que consistirà entre d’altres, en accions 
relacionades amb la creació d’empreses o la 
gestió i coordinació de projectes empresa-
rials/personals.
El projecte s’ha de desenvolupar durant 9 
mesos, de l’1 d’octubre de 2018 a 30 de juny 
de 2019, i després es presenta públicament.

L’Ajuntament 
de Granollers 
convoca, 
per primera 
vegada, 
beques 
adreçades 
a joves per 
duu a terme 
projectes 
innovadors a 
la ciutat
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Les V Jornades de Laboratoris de 
Lectura se centren en la fotografia

Els dies 29 i 30 de juny la Biblioteca de Roca 
Umbert serà de nou l’escenari de les Jornades 
de Laboratoris de Lectura, una iniciativa que se 
celebrà cada dos anys i que arriba a la cinquena 
edició. Les jornades són un punt de trobada de 
professionals del món de les biblioteques i tenen 
com a principal objectiu donar a conèixer la feina 
dels laboratoris de lectura d’arreu del país com a 
font de recursos i bones pràctiques per promou-
re la lectura entre els infants. 
Aquesta edició durà per títol «Habitar la imatge. 
El relat fotogràfic en la literatura per a infants». I 
és que, malgrat el fort impacte que la fotografia 
té en el nostre entorn actual, continua sent poc 
habitual la seva presència dins de la literatura 

per a infants i joves. Així, a través de tallers, 
conferències i debats, les jornades volen donar 
veu als professionals que millor coneixen les 
seves capacitats expressives, narratives i ar-
tístiques per a imaginar quin paper pot jugar la 
fotografia dins dels laboratoris de lectura.  
Les V Jornades de Laboratoris de Lectura són 
organitzades conjuntament per l’Ajuntament de 
Granollers, Biblioteques de Granollers, la Dipu-
tació de Barcelona i Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts, i compten amb la col·laboració de la Coo-
perativa Abacus. El propòsit és donar a conèixer 
la feina dels laboratoris de lectura d’arreu del 
país com a font de recursos i bones pràctiques 
per promoure la lectura entre els infants.
Les inscripcions es podran fer a partir del 5 de 
juny a les 15 h a http://wp.granollers.cat/lablle-
tresimatges/edicio-2018/ 

11 anys de laboratori de lectura  
a Roca Umbert

La Biblioteca Roca Umbert compta, des de fa 11 
anys, amb el seu propi laboratori de lectura, una 
activitat mensual per a les famílies amb infants 
que es planteja com un espai per experimentar 
amb la lectura des del punt de vista sensorial, 
artisticocreatiu, lúdic i reflexiu. L’objectiu és 
crear un moment especial al voltant dels llibres, 
amb un lligam vivencial que perduri en la me-
mòria dels infants. 

El cicle Lletra Estesa torna al terrat 
de la Biblioteca de Can Pedrals 
La Biblioteca de Can Pedrals proposa per segon any consecutiu Lletra Estesa, 
cicle de lletres i arts, amb tres activitats que es faran al terrat de l’equipament 
durant el mes de juny. La iniciativa té com a objectiu oferir una programació 
cultural singular i de qualitat, un cicle on les lletres conviuen amb les arts 
escèniques i la música en viu.
D’aquesta manera es proposen tres activitats per als divendres 1, 8 i 15 de juny 
a les 20 h. Així, el primer espectacle es farà l’1 de juny i, amb el títol «Univers 
poètic», serà un homenatge als 100 anys del naixement de Manuel de Pedrolo a 
càrrec de Xavier Hidalgo (veu) i Jordi Castellà (piano). La proposta del 8 de juny, 
«Cartes robades», anirà a càrrec d’Alicia Molina (veu) i Òscar Igual (piano) i 
serà una proposta que unirà contes i música. I la darrera activitat, el 15 de juny, 
serà «La senyal de la pèrdua», un homenatge als 20 anys de la mort de Maria 
Mercè Marçal a càrrec d’Àngels Bassas (veu) i Anna Comellas (violoncel).
Totes les activitats d’aquest cicle són gratuïtes però tenen aforament limitat.

Així doncs,cal fer inscripció prèvia a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

Imatge de la inauguració de 
les IV Jornades de  

Laboratoris de Lectura 
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El director d’El Món a Rac1, Jordi Basté, la 
directora d’El Matí de Catalunya Ràdio, Mònica 
Terribas i el fotoperiodista, Jordi Borràs, són 
alguns dels noms més mediàtics que partici-
paran en la 19a edició del Mercat Audiovisual 
de Catalunya (MAC), que tindrà lloc els propers 
dies 6 i 7 de juny a Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts. Granollers es converteix, un any més, en 
l’epicentre del sector audiovisual català. Altres 
noms reconeguts que conformen la programa-
ció són els periodistes Salvador Alsius i Miquel 
Pellicer i l’expert en negoci digital Genís Roca.

La ràdio i els podcasts

Aquest any, el MAC posarà especial atenció en 
el món de la ràdio amb una jornada específi-
ca titulada Podcast IN/OUT. Nous territoris de 
l’àudio digital i centrada en el fenomen dels 
podcasts, les publicacions digitals periòdiques 
que es poden descarregar d’internet i que estan 
dictant noves pautes de consum. En formaran 
part el director de la Cadena SER; el director i 
el cap de programes de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo i Santi Faro respectivament o el direc-
tor de Ràdio Arenys, degana de les emissores 
municipals, entre molts altres. També una bona 
representació de podcasters de tot l’Estat i un 
seguit d’experts arribats de França i Holanda.

Com afecta el context polític al sector?

El MAC també analitzarà com està afectant la 
situació política i social en el sector audiovisual. 
I ho farà des d’una perspectiva de gènere. Per 
una banda, la periodista Empar Moliner mo-

derarà una taula on, entre d’altres, hi haurà la 
degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
Neus Bonet, i la directora del digital Jorna-
da, Laia Altarriba, per parlar sobre el sector 
audiovisual i el periodisme decent en temps 
d’incertesa. Una segona sessió, moderada pel 
periodista, Jordi Sellas, asseurà Carles Gonzá-
lez, director de RTVE a Catalunya; Brauli Duart, 
vicepresident de la CCMA i Xavier Díaz, director 
de l’ICEC. En aquest sentit, tant el Clúster Au-
diovisual de Catalunya com la XAL faran èmfasi 
en la internacionalització dels projectes audiovi-
suals i en l’obertura de mercats exteriors.

Sèries i vídeos virals

Un altre dels eixos que es tractarà al MAC seran 
les noves narratives audiovisuals. D’una banda, 
s’explicaran les interioritats i les estratègies de 
promoció d’algunes de les sèries més exitoses 
del panorama espanyol actual. Tot plegat refor-
çat amb un minicurs transmèdia impartit per un 
representant de Guionistes Associats de Cata-
lunya. De l’altra, hi haurà sessions teòriques 
de professionals de mitjans de referència com 
la subdirectora del Diari Ara, Georgina Ferri o 
l’editor digital d’informatius de TV3 i Catalunya 
Ràdio, Medir Plandolit, que analitzaran factors 
com la influència que tenen els vídeos virals.

Més de 40 empreses a Fira MAC

Més de 40 empreses, emissores i institucions 
participaran a Fira MAC en alguna de les seves 
modalitats. Una zona que tornarà a tenir un 
espai per mostrar les últimes novetats en Dro-
nes i en Realitat Virtual. En aquest últim cas, 
comptarà amb la presència de l’empresa catala-
na Broomx, que ha desenvolupat una tecnologia 
pionera capaç de reproduir contingut immersiu 
i realitat virtual sense necessitat d’utilitzar ulle-
res ni pantalles ni projeccions.

Fantàstik Granollers al MAC

Les sessions del MAC són obertes i gratuïtes a 
tota la ciutadania, però l’Open MAC és l’aposta 
més popular del certamen i enguany comptarà 
amb l’entitat de casa: Fantàstik Granollers. El 
gènere fantàstic s’apoderarà del MAC el vespre 
de dimecres, quan es projectaran curtmetrat-
ges multipremiats internacionalment a festivals 
especialitzats com els de Sitges o Brusel·les.

Fake News, ràdio i sèries en un MAC 
que reprèn el seu esperit internacional

Jordi Basté, 
Mònica Terribas 

i Jordi Borràs 
són alguns 

dels noms més 
mediàtics que 
participaran a 

la 19a edició 
del MAC per 
examinar el 

sector

Una de les activitats 
del MAC 2017
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Granollers continua amb els actes de comme-
moració del 80è aniversari del bombardeig de 
la ciutat. En concret, al Museu de Granollers es 
poden visitar dues exposicions: «Desenrunar 
emocions. 80 anys del bombardeig a Granollers. 
Art i memòria» i «Sota les bombes». La prime-
ra mostra proposa un accés a la vivència del 
bombardeig i la seva memòria silenciada durant 
dècades a través de l’art i l’escriptura. La se-
gona il·lustra el setge aeri permanent que es 
va viure al llarg de tota la Guerra Civil i en què, 
per primera vegada a la història, s’atacava la 
rereguarda per destruir les indústries de guerra 
i terroritzar la població civil.
L’exposició «Desenrunar emocions» està articu-
lada en cinc àmbits o períodes acompanyats per 
expressions artístiques i cites que els il·lustren: 
els fets del 31 de maig de 1938, amb el bombar-
deig a la ciutat; la memòria impedida 1939-
1975; recuperar el relat 1975-2018; el futur com 
a llegat; i Granollers, vila oberta a la pau. 
Aquests àmbits estan acompanyats per pen-
saments d’escriptors com Mercè Rodoreda,  
Jesús Moncada o Vicent Andrés Estallés, el 
propi testimoni de les persones que van viure 
el bombardeig de Granollers i també  per les 
obres de 6 artistes: Francesc Abad, Jordi Beni-

El Museu de Granollers 
acull dues exposicions 
sobre el bombardeig

Portes obertes als refugis i caminada fins al Bosc de la Pau

to, Roser Bru, Anna Malagrida, Pere Noguera i 
el compositor Lluís Pérez Cansell.
L’exposició es podrà visitar fins a l’11 de novem-
bre.
«Sota les bombes» és una mostra basada en el 
llibre del mateix nom publicat per Angle Edito-
rial el 2017 i es podrà visitar fins al 8 de juliol. 
L’exposició il·lustra amb documentació i imatges 
de l’època la crueltat de la guerra i els esforços 
del poble català per sobreviure.

Coincidint amb l’aniversari del bombardeig 
s’obren les portes dels refugis de la plaça Malu-
quer i Salvador i de l’Ajuntament. En concret les 
visites guiades es faran dijous 31 de maig, de 18 
a 20 h, divendres 1 de juny, en el mateix horari; 
dissabte 2 de juny, d’11 a 13 h i de 18 a 20 h i 
diumenge 3 de juny, d’11 a 13 h. Es tracta d’una 
activitat gratuïta per a grups reduïts que aniran 
entrant al refugi corresponent cada 30 minuts. 

Un arbre per a cada víctima

D’altra banda, coincidint amb els seus deu anys 
de vida, es farà la tradicional caminada fins al 
Bosc de la Pau, diumenge 3 de juny, amb sorti-
da des de Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau (c. del Rec, 19) a les 11 hores. 
El Bosc de la Pau és un espai verd de memòria 
situat al marge dret del riu Congost, a l’avinguda 
de Sant Julià, entre el pont de la ronda Sud i 

el Bosc de la Mitja, que es va plantar el 2008, 
quan es va commemorar el 70è. aniversari del 
bombardeig de Granollers. Aleshores s’hi van 
plantar 224 arbres (lledoners, pins i alzines), 
tants com víctimes mortals d’aquell fatídic es-
deveniment succeït el 31 de maig de 1938.
Ara, el Bosc de la Pau s’ha condicionat espon-
jant-lo per facilitar el creixement de les espè-
cies plantades i incorporant-hi bancs. A més, 
cada arbre es senyalitzarà amb el nom d’una 
víctima amb un peça de maó. En la peça 225 
hi dirà “A la resta de víctimes del 31 de maig 
de 1938” per honorar totes aquelles persones 
desconegudes afectades pel bombardeig. 
Qui vulgui assistir a la caminada de diumenge 
disposarà d’un micro per llegir textos i poemes 
vinculats a la memòria històrica i a la defensa 
dels drets humans. A més, el cantautor Roigé 
farà una petita actuació. Aquest acte està orga-
nitzat per l’Ajuntament i l’Ateneu de Granollers

El Bosc de la Pau 
s’ha condicionat 

deu anys 
després de la 

seva formació

“Desenrunar 
emocions” 
també dona veu 
als testimonis 
a través d’un 
audiovisual
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Finalitzat el període de votació dels Pressu-
postos Participatius 2018-2019 ja es coneixen 
els resultats dels projectes que han votat 1.333 
persones (2,58 % del cens que correspon a les 
51.764 persones majors de 16 anys empadrona-
des a la ciutat).
El procés de Pressupostos Participatius 2018-
2019 es va iniciar el mes de gener quan es van 
presentar 150 propostes, de les quals 80 es 
van admetre perquè complien amb els criteris 
establerts, i 70 es van desestimar; d’aquestes 
últimes, set propostes es faran aquest any per-
què ja han estat previstes per l’Ajuntament.
Finalment, van passar a la fase de votació 64 
propostes ja que algunes es van fusionar perquè 
tenien característiques similars. Les propostes, 
amb un cost estimat d’execució, es van classi-
ficar en quatre categories: mobilitat i seguretat 
vial, zones verdes i de lleure, accessibilitat i 
millores urbanes i equipaments municipals.

9 projectes guanyadors 

Aquests són els 9 projectes més votats i que 
s’executaran durant aquest any i el proper a la 
ciutat:
• ZV_24: Plantar més arbres, arbustos i qualse-

vol tipus de vegetal autòcton en zones verdes i 
espais lliures municipals per millorar la salut 
mediambiental de la ciutat 

• MSV_02: Xarxa d’aparcaments segurs per a 

1.333 persones han votat els 
Pressupostos Participatius

bicicletes a la ciutat de Granollers 
• MSV_14: Camins escolars segurs 
• EM_60: Espai per jugar, un espai per aprendre 

al barri dels Instituts (pati de l’Escola Munici-
pal Salvador Llobet) 

• EM_53: Millora dels patis de les escoles 
públiques com a entorns educatius: Escola 
Mestres Montaña 

• MSV_08: Reubicació de la parada de l’autobús 
de l’hospital

• ZV_15: Crear una nova zona de joc adaptada 
als infants al centre de la ciutat

• AMU_40: Il·luminació del barri de Can Bassa 
(Fase 1) 

• EM_62: Instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a l’Escola Municipal de Treball: per una edu-
cació sostenible

La suma del cost estimant d’aquests nou 
projectes és de 1.070.000 €. Inicialment, 
l’Ajuntament va acordar destinar als Pressu-
postos Participatius un milió d’euros del capítol 
d’inversions dels pressupostos municipals de 
2018 i de 2019 (500.000 € en cada anualitat 
pressupostària), per poder dur a terme la tota-
litat dels projectes guanyadors s’augmentarà la 
partida en 70.000 euros. 
Properament es distribuiran els projectes que 
es duran a terme entre 2018 i 2019, i el Ple 
municipal aprovarà la modificació de crèdit per 
començar la seva execució.

Durant el 2018 i 
el 2019 es faran 
realitat els 9 
projectes més 
votats per la 
ciutadania

Ja està en funcionament el nou espai de 853 m2 destinat a residències 
i vivers d’empreses vinculades a la Indústria Cultural Creativa de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts. Es tracta d’una ampliació del Centre Audio-
visual, que acull la prestació de serveis a les empreses, als professio-
nals i, molt especialment, als emprenedors. Compta amb residències 
per a empreses consolidades que volen ampliar les seves línies de 
producció i de negoci aprofitant les sinergies amb la resta de residents. 
També hi ha vivers per a empreses de nova creació i joves amb talent 
que necessiten línies de suport per afrontar els primers anys en el món 
laboral. L’adjudicació dels nous espais s’ha fet per mitjà de convoca-
tòria oberta. S’incorporen 11 empreses noves, i 9 empreses residents 
que revaliden el projecte al Centre Audiovisual. En total hi ha 20 empre-
ses, amb 80 treballadors. L’espai de coworking no està del tot ocupat i 
és obert a nous emprenedors que vulguin establir-s’hi.

Obre les portes el nou espai de viver d’empreses  
de Roca Umbert Fàbrica de les Arts
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4
14.30 a 16 h. Comerç. Formació
Interpreta la factura energètica del teu nego-
ci. Granollers Mercat

5
9.30 a 13.30 h. Emprenedoria. Formació 8 h
Aspectes fiscals i comptables que la persona 
autònoma ha de conèixer sobre el seu negoci 
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. Formació 
bonificable de 15 hores
Power BI: gestiona les dades. Aprèn a utilitzar 
eines per l’anàlisi de dades des de qualsevol 
dispositiu amb connexió a Internet utilitzant única-
ment un navegador web
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

9.30 a 11 h. Empresa. Jornada
Signatures electròniques i contractes en 
línia.Presentació programa TICCámaras
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

6
16 a 20 h.Empresa i emprenedoria.
Youtube, el potencial de vídeo per al teu 
negoci. Granollers Mercat

7
15.30 a 19.30 h. Empresa i emprenedoria
Talent local, talent digital: Networking efec-
tiu, projectes col·laboratius. Comunitat digital 
al MAC 2018

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. Formació
LinkedIn, com fer el networking ben fet
Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Canvas i Pla d’empresa. Aquesta formació 
tambés es fa el dia 21. Granollers Mercat

8
9 a 14 h. Emprenedoria. Formació
Eines de finançament per l’emprenedoria, de 
la inversió privada familiar, soci capitalista, 
al Crowdfunding i el Crowdlending
Saps quin és el finançament que necessites?
Granollers Mercat

10 a 14 h. Empresa i emprenedoria. Formació 
bonificable de 15 hores
Eines avançades d’Excel. Coneix el programa 
per a la millor productivitat i qualitat de la feina
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

11
9.30 h a 12 h. Comerç. Jornada
Presentació Nova Llei de Comerç, Serveis i 
Fires. Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Emprenedoria. Formació 12 h
Eines gratuïtes al núvol d’internet per gestio-
nar la teva empresa Coneix la suite ofimàtica 
que no necessita de llicències, sistemes operatius 
ni actualitzacions. Granollers Mercat

12
10 a 14 h. Emprenedoria. Formació de 8 hores
Millorar la gestió per reduir despeses. Aprèn 
a analitzar els aspectes econòmics i financers 
essencials. Granollers Mercat

11 a 14 h. Empresa i emprenedoria. Formació 
bonificable de 20 hores.
Anàlisi de balanços. Aprendre a analitzar els 
estats comptables per obtenir informació i conclu-
sions de la situació econòmica de l’empresa
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

13
9.30 a 13.30 h. Emprenedoria. Formació
Coneix el que pots i no pots deduir en 
els teus impostos per a no tenir sancions 
d’Hisenda. Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. Formació 
bonificable
Administració del temps i gestió de l’estrès
No podem augmentar el temps, el que SI podem 
fer és gestionar-nos a nosaltres mateixos i organit-
zar-nos per a una bona administració i planificació
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

15 a 18 h. Empresa. Jornada
2a jornada del Cicle Indústria 4.0 i innovació
Organitzat per Eurecat i Granollers Mercat

14
9.30 a 13.30 h. Emprenedoria. Sensibilització
Les primeres etapes per emprendre. Tens una 
idea i no saps com dur-la a terme o vols millorar-la
Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Emprenedoria. Formació
Sessió informativa per muntar una empresa
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions i capitalitza-
ció de l’atur. Granollers Mercat

15
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. Formació 
bonificable de 20 hores
Administratius import- export, actualització 
i pràctiques de gestió. Actualitzar els conei-
xements administratius de les operacions de 
compra-venda.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

18
14 a 16.30 h. Comerç. Formació
Tècniques teatrals per comunicar i vendre 
millor
Descobreix els recursos innats que tens per refor-
çar la teva capacitat comunicativa
Granollers Mercat

18
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. Formació 
bonificable de 10 hores.
Com elaborar un bon pla d’investigació de 
mercats
Analitzem les diferents estratègies i etapes per 
desenvolupar un pla d’investigació de mercats 
internacionals efectiu, objectiu i factible
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

20
9.30 a 13.30 h. Emprenedoria. Formació
10 coses del treball autònom que s’han de 
saber i que ningú explica SL, autònom/a? Puc 
tenir atur? Granollers Mercat

21
9.30 a 13.30 h. Emprenedoria. Formació 
Com aprofitar les dades obertes per a la 
meva empresa? La nova matèria prima del segle 
XXI per a les empreses. Granollers Mercat

22 
10 a 12 h. Emprenedores. Jornada
NetExperience:  Networking amb experièn-
cies. Org. EmpentaGranollers

26
9 a 14 h.Empresa i emprenedoria. Formació 
bonificable 10 h
Iniciació a l’Excel.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

Programa d’activitats 
per a l’empresa i 
l’emprenedoria

Juny 2018

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat: 93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç: 902 448 448 
ext. 1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

14
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PROGRAMACIÓ CULTURAL

DIVENDRES 1

17 h Parc Firal
Bici-escola de Primavera. Activitat per 
infants i adults que volen aprendre a anar 
amb bicicleta
Inscripcions a www.granollerspedala.cat
Org.: Granollers Pedala

17 h Parc de la Mediterrània
Alesplaces! “Alespissarres!”
Org.: Alesplaces!

17 h Parc Firal
Romeria del Rocio. Durant tot el cap de 
setmana, fins diumenge a les 18 h
Org.: Centro Cultural Andaluz de Granollers

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Aranyes i insectes a les vostres 
mans! Reserves des d’una setmana abans 
al 93 870 96 51 o a 
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

18 h Espai Tranquil de Barbany
Conferència “La Musicoteràpia”, a càrrec 
de Mateu Aregay López, musicoterapeuta i 
president d'Art Solidari

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Wonder Wheel, 
de Woody Allen
Org.: AC

20 h Centre Cívic Can Bassa
Viu la primavera! Concert acústic amb 
Nakany Kanté 
Org.: Xarxa de Centres Cívics

20 h Terrat de la Biblioteca Can Pedrals
Lletra estesa. Univers poètic Manuel de 
Pedrolo, amb Xavier Hidalgo (veu) i Jordi 
Castellà (piano)
Inscripcions a www.granollers.cat/inscrip-
cionsbiblioteques

20.30 h Plaça de l’Església
La casa del músic, jam session. Sessions 
d’improvització musical on es convida al 
públic a participar-hi
Més info a, www.grajove.cat
Org.: ASGRAM

Cantània, un projecte comarcal únic
Els dies 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 de juny més de 4.000 nens i nenes de dife-
rents escoles de la comarca ompliran l’escenari del Teatre Auditori amb 
les representacions finals de la 18a edició del projecte educatiu Can-
tània, que ha comptat amb la participació de 32 dels 39 municipis que 
formen el Vallès Oriental. Enguany el resultat del projecte s’anomena 
“Partícules”, una representació formada per 10 cançons sobre l’origen i 
evolució de l’univers.  

Aquest juny torna el Musik N Viu
La prèvia de la 14 edició del Musik N Viu arriba amb el Kids (9 juny, 18 
h, pl. Església): activitats i espectacle amb la Tresca i la Verdesca. L’Off 
serà una nit de “heavy metal”, amb We Exist Even Dead com a cap de 
cartell (16 juny, 22 h, Nau B1). El festival culminarà del 28 de juny a l’1 
de juliol, amb el Musik N Viu general. Els concerts de divendres i dissa-
bte es faran al Parc Firal, mentre que dijous i diumenge la ubicació serà 
el parc Torras Villà. Més informació a www.musiknviu.cat 
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20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. Partícules, amb la participació de 
més de 4.000 alumnes de la comarca
Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers

22 h Centre Cultural 
Cinema en versió original. Wonder Wheel, 
de Woody Allen
Org.: AC

DISSABTE 2

12 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. Partícules, amb la participació de 
més de 4.000 alumnes de la comarca
Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers
Es repeteix a les 17 i a les 20.30 h i dg. 3 en 
el mateix horari

12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers. De la plaça de la 
Corona fins a la Porxada. En cas de pluja, 
directament a la Porxada

17 h Plaça de la Porxada
Celebració del 20 aniversari de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de Granollers
Amb activitats durant tota la tarda
Col·l.: Associacions de Veïns de Granollers

17.30 h Plaça de la Corona
Festa Blanca. Vine a conèixer els grups 
infantils i apunta’t a la Festa Major amb la 
Colla dels Blancs
Org.: Blancs de Granollers

18 h Plaça de l’Església
Urban Arts Market. Amb concurs de ball i 
“batalla de gallos”
Més info a: www.grajove.cat
Org.: Urban Arts & Co i ASGRAM
Col·labora: Servei de Joventut. Programa 
de Suport a Iniciatives Juvenils

18 h Museu de Granollers
Visita comentada a l’exposició “Sota les 
bombes. Els atacs aeris a Catalunya durant 
la Guerra Civil”, amb David Gesalí

21 h Centre Cultural
Teatre “Tot assajant” de la Cia. Teatre del 
Nord i Mans Unides Vallès Oriental
Org.: Cia.Teatre del Nord i Mans Unides 
Vallès Oriental

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
Org.: Lindy Frogs

23 h Casino de Granollers 
Festa dels anys 80’ amb Jose Resina
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

DIUMENGE 3

9 h Centre Cívic Nord
Caminada popular amb vermut per a tots 
els participants al finalitzar l’activitat
Org.: AV Barri de l’Hostal

18 h Casino de Granollers 
Ball Social, amb Duo Tucan
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Wonder Wheel, 
de Woody Allen. Org.: AC

DIMARTS 5

18 h Plaça de Joan Oliver
Alesplaces! “Maqueta, recicla i...acció!”
Org.: Alesplaces!

18 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició “Elements4life” 
dels alumnes del Celestí Bellera i Manuel 
Cargaleiro d’Amora (Lisboa – Portugal)

18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Debat a bat. “Allò que els altres fan de mi” 
(12-16 anys) amb Íngrid Blanch
Inscripcions a,
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries
“La veu del cos” amb Gerard Porredon
Org.: AGEVO

20 h Centre Cultural
Tot recordant...Sam Sephard. Days of 
Heaven de Terrence Malick. Org.: AC

DIMECRES 6

20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. Partícules, amb la participació de 
més de 4.000 alumnes de la comarca
Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers
Es repeteix dj. 7 i dv. 8, en el mateix horari

DIJOUS 7

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes 
i emeses a l’Ajuntament durant els anys 30 
Més info i inscripcions al 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat 
Org.: Arxiu Municipa de Granollers

20 h Centre Cultural
Documental. EnFemme. Amb motiu del 
Dia per l'alliberament de Lesbianes, Gais, 
homes i dones Transsexuals i Bisexuals

DIVENDRES 8

17 h Parc Firal 
Bici-escola de Primavera. Activitat per 
infants i adults que volen aprendre a anar 
amb bicicleta
Inscripcions a www.granollerspedala.cat
Org.: Granollers Pedala

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Aranyes i insectes a les vostres 
mans!
Inscripcions des d’una setmana abans al 
93 870 96 51 o a 
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

18 h Espai Tranquil de Barbany
Conferència. “La vida és una actitud”, a 
càrrec de Teresa Costa Estrada

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Le sens de la 
fête d’Olivier Nakache i Eric Toledano
L’activitat es repeteix a les 22 h. Org.: AC

19 h Centre Cívic Can Gili
Viu la primavera. Masterclass de Ioga i 
Mantres. Inscripcions a www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions o presencialment 
a qualsevol centre cívic de Granollers
Org.: Xarxa de Centres Cívics

19.30 h Centre Cívic Nord
Il·lumina’t: trobada mensual social i 
fotogràfica
Més informació a, www.afjaumeoller.cat
Org.: Associació Fotogràfica Jaume Oller

20 h Terrat de la Biblioteca Can Pedrals
Lletra estesa. Cartes robades. Contes i 
música amb Alicia Molina (veu) i Òscar 
Igual (piano)
Inscripció prèvia a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques
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21 h GRA. Equipament juvenil
Dnit: Un mar de ojos, amb Daniel Felices 
(D'callaos y De la carmela) i el poeta Raúl 
Parra (Versos Nómadas)

DISSABTE 9

10 h Aparcament del Casal Cultural de 
Marata
6è Dia de les Papallones a Marata
Reserves a,
reserves@museugranollersciencies.org

12 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. Partícules, amb la participació de 
més de 4.000 alumnes de la comarca
Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers
Es repeteix a les 17 i a les 20.30 h, i dg. 10, 
en el mateix horari

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
Reserves al 93 870 96 51 o a,
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 17.30 h

17 h Centre Cívic Palou
Xerrada sobre com anar de vacances amb 
el teu gos
Org.: Associació de recerca i Rescat caní de 
Granollers

18 h Plaça de l’Església
Musik N Viu Kids. Amb jocs, activitats, 
tallers musicals i actuacions. Concerts amb 
Taka Taka Chombo i La Tresca i la Verdesca
Més info a, www.musiknviu.cat
Org.: Esplai Guai! De Palou, Esplai d’Assís, 
Esplai Estel del Matí, Xarxa de Centres 
Oberts i Aula de Música l’Orquestra
Promou: Servei de Joventut

18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari Juny 
Reserves al 93 870 96 51 o a,
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 19 h

18.30 h Plaça de la Porxada
Assaig al carrer dels Xics de Granollers

18.30 h Plaça Josep Barangé
Diada de Diables de Granollers
Amb “globotada”, lectura de versots i 
mostra de tocs tradicionals

20.15 h Plaça de la Corona
Diada de Diables de Granollers. Correfoc 
amb les colles convidades de Piera, 
Cervera, Torredembarra i Vilanova i la 
Geltrú. Al finalitzar hi haurà Dj fins les 2 h a 
la plaça Josep Barangé

20.30 h Aparcament del Casal cultural de 
Marata
Observació del cel nocturn
Reserves al 93 870 96 51 o a,
reserves@museugranollersciencies.org

23 h Casino de Granollers 
Festa de salsa
Soci entrada gratuïta, no soci 5 € amb una 
consumició

DIUMENGE 10

10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller “Moviment i joc: creativitat, vincles, 
respecte i moviment”, amb Cristina Martí
Cal fer inscripció prèvia
Més info a, www.rocaumbert.com

10 h Centre Cívic Palou
Xerrada sobre com actuar amb el teu gos 
davant dels petards
Org.: Associació de Recerca i Rescat Caní 
de Granollers

10 h Plaça de Can Monic
Festa Protectora d’Animals de Granollers. 
Amb exhibició d’Agility, desfilada canina, 
globoflexia, pintacares i esmorzar per a 
tots els assistents
Org.: AV Can Mònic

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar. “Diumenges de Ciència. 
Vida microscòpica” Reserves a, 
reserves@museugranollersciencies.org 

11 h Adoberia
Taller de dibuix per a famílies (6-12 anys) a 
càrrec d’Imma Ortega

11.05 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar 
Inscripcions al 93 870 96 51 o a, 
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 11.45, 12.30 i 13.15 h

12 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. Partícules, amb la participació de 
més de 4.000 alumnes de la comarca
Venda d’entrades a 
www.koobin.com/granollers
Es repeteix a les 17 i a les 20.30 h

18 h Casino de Granollers
Ball Social, amb Choffers
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert de Sacr@cat. Música Sacra Catala-
na Actual
Org.: Fundació Pro Música Sacra Granollers

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Le sens de la 
fête d’Olivier Nakache i Eric Toledano
Org.: AC

DILLUNS 11

10 h Centre de Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental
Inici inscripcions Cursos de Català per a 
Adults. De l’11 al 14 de juny

17.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau
Taula rodona del Dia Internacional dels 
Arxius 2018. “Tot parlant del mestre Ruera” 
amb Anna Maria Piera i Pilar i Rosa Ruera

19 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Conferència “T'atreveixes a parlar de salut 
mental?” amb Glòria Serra 

DIMARTS 12

11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal. 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers
Més info  i inscripcions a, 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

11 h Arxiu Municipal de Granollers
Portes obertes. Dia Internacional dels 
Arxius 2018. A l'entorn d'entitats i associa-
cions de la ciutat

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries a 
càrrec de Diego Sola
Org.: AGEVO

19 h Centre Cívic Palou
Inauguració de la mostra de treballs 
artesanals del Centre Cívic Palou

20 h Centre Cultural
Tot recordant...Harry Dean Stanton 
Au hasard Balthazar de Robert Bresson

20 h Restaurant Anònims
Xerrada “50 malentesos sobre cotxes” amb 
David Bravo. Activitat dins el cicle “Abaixem 
els fums”
Org.: Anònims, Granollers Pedala i 
Granollers en Transició

DIMECRES 13

11 h Arxiu Municipal de Granollers
Portes obertes. Dia Internacionals dels 
Arxius 2018. A l’entorn d’entitats i 
associacions de la ciutat
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10 h Palou
Audició Final de Curs Aula de Música 
l’Orquestra
Org.: Aula de Música l’Orquestra

10 h Plaça de la Corona
Pedalada fins a la platja pels camins 
fluvials del Congost i el Besòs
Més info a, www.granollerspedala.cat
Org.: Granollers Pedala

11 h Museu de Ciències Naturals
Taller familiar “Diumenges de Ciència: 
Egagròpila”. Reserves al 93 861 39 95 o a
reserves@museugranollersciencies.org

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Aranyes i insectes a les vostres 
mans! Reserves des d’una setmana abans 
al 93 870 96 51 o a, 
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

18 h Casino de Granollers 
Ball social amb Tovares
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Miss Sloane, de 
John Madden. Org.: AC

DIMARTS 19

18 h Parc de la Mediterrània
Alesplaces! “Alespissarres!”
Org.: Alesplaces!

18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
“Periodisme enganyós o compromès” amb 
Vicenç Lozano. Org.: AGEVO

19 h Centre Cívic Can Bassa
Inauguració de la mostra de treballs 
artesanals del Centre Cívic Can Bassa

20 h Centre Cultural
Tot recordant...Anne Wiazemsky. The 
Straight Story, de David Lynch

DIJOUS 21

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència 
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes 
i emeses a l’Ajuntament durant els anys 30 
Més info i inscripcions a, 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat 
Org.: Arxiu Municipa de Granollers

19 h Centre Cívic Nord
Inauguració de la mostra de treballs 
artesanals del Centre Cívic Nord

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada del Gra “Servei de Voluntariat 
Europeu”

18 h Plaça de Joan Oliver
Alesplaces! “Maqueta, recicla i...acció!”
Org.: Alesplaces!

DIJOUS 14

17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
Descobreix què passava a Granollers els 
anys 30. Lectura i síntesi de cartes rebudes 
i emeses a l’Ajuntament durant els anys 30 
Més info i inscripcions a, 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat 
Org.: Arxiu Municipa de Granollers

18 h Museu de Granollers
Xerrada Aula de la Salut “Menjar, créixer, 
aprendre i gaudir” amb Gemma Salvador

18 h Plaça de Joan Oliver
Alesplaces! “Fotoplaça: Tallers de 
fotografia participativa”
Org.: Alesplaces!

18.30 h Centre Cívic Can Gili
Final de curs dels cursos de les entitats del 
Centre Cívic Can Gili

19 h Centre Cívic Jaume Oller
Inauguració de la mostra de treballs 
artesanals del Centre Cívic Jaume Oller

19 h Museu de Granollers
Taula rodona “Memòria futura, les 
col·leccions públiques d’art contemporani” 
activitat a l'entorn de l'exposició Utopies 
Persistents

20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència “Tècnica al Ferasa: veure més 
enllà de l’abast de l’ull, en la profunditat de 
la persona” amb Cristian Dumitrache
Org.: Gran Centre Granollers

DIVENDRES 15

15.30 h Plaça de la Porxada
Diada del càncer de pell. Taula informativa, 
col·lecta botiguers, ball i desfilada de moda
Org.: Oncovallès

18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada "Com ens hem de protegir la pell 
de forma natural i sana per l'estiu?" a 
càrrec de Montse Molins

19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Miss Sloane, de 
John Madden. Org.: AC
Es repeteix a les 22 h

20 h Terrat de la Biblioteca Can Pedrals
Lletra estesa. “El senyal de la pèrdua”
homenatge a Maria Mercè Marçal amb 
Àngels Bassas (veu) i Anna Comellas 
(violoncel). Inscripcions a 
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

DISSABTE 16

10 h Plaça de la Porxada
Fira de les Golfes fins les 20 h

12 h Restaurant Anònims
Jornades “Granollers en Transició 2018” 
Activitats dins el cicle “Abaixem els fums”
Més info a 
www.granollersentransicio.wordpress.com
Org.: Anònims, Granollers Pedala i 
Granollers en Transició

18 h Centre Cívic Can Bassa
Festa final de curs dels cursos d’àrab i les 
activitats de l’associació, en el marc de les 
festes del barri de Can Bassa
Org.: Associació Almaghfira

18 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Ballada per mitjans mecànics
Org.: Agrupació Sardanista Granollers

19 h Sala Francesc Tarafa
Concert amb Sarsuela Los Gavilanes
Org.: Aula Lírica

21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country
Org.: Tot Country Granollers

22 h Centre Cívic Nord
Revetlla de l'Hostal

22 h Nau B1
Musik N Viu Off. Concert amb els grups de 
heavy metal We Exist Even Dead, Against 
The Inspiration i Astray Valley
Més info a, www.musiknviu.cat
Org.: ASGRAM

22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
Org.: Lindy Frogs

23 h Casino de Granollers 
Festa de sevillanes amb Manolo Veneroni
Soci entrada gratuïta, no soci 6-8 €

DIUMENGE 17

9 h Plaça de la Porxada
XXè Ral·li fotogràfic. Granollers es revela
Org.: Xarxa de Centres Cívics i Associació 
Fotogràfica Jaume Oller
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DIVENDRES 22

9 h Centre Cívic Can Bassa
Festes del Barri de Can Bassa i Revetlla de 
Sant Joan 
Org.: AV Can Bassa

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Aranyes i insectes a les vostres 
mans! Reserves des d’una setmana abans 
al 93 870 96 51 o a, 
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

DISSABTE 23

22 h Centre Cívic Can Gili
Revetlla de Sant Joan amb música durant 
tota la nit
Org.: Av. Can Gili i Bar La Masia

22 h Centro Cultural Andaluz de Granollers
Verbena de Sant Joan
Org.: Centro Cultural Andaluz de Granollers

22.30 h Casino de Granollers
Revetlla de Sant Joan amb Tovares
Preu soci 20 €, no soci 30 € (entra cava i 
coca de crema i pinyons)

DIUMENGE 24

17 h Centre Cívic Can Bassa
XXIV Trobada de Puntaires de Can Bassa
Org.: Grup d'Afeccionades a les Puntes de 
Coixí de Can Bassa, i AV Can Bassa

19 h Casino de Granollers
Ball social amb Camelot
Soci entrada gratuïta, no soci 10 € amb una 
consumició

20.30 h Escoles antigues de Palou
Festa de Sant Joan
Org.: AV Sant Julià de Palou

DIMARTS 26

11 h Can Jonch. Centre Cultura per la Pau
Grup de treball de l’Arxiu Municipal. 
Ajuda’ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers
Més info i inscripcions a, 93 842 67 37, 
arxiu@ajuntament.granollers.cat

17.30 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Final de curs amb danses de Bollywood en 
família. Org.: EntreMares

DIMECRES 27

18 h Plaça Joan Oliver
Alesplaces! Fes-te la plaça! Festa final
Org.: Alesplaces!

18 h GRA. Equipament juvenil
Xerrada del Gra “Experiències de viatges, 
treballar i viure a l'estranger i camps de 
solidaritat”

DIJOUS 28

20 h Parc de Torras Villà
Musik N Viu. Concert amb The Gramphone 
All Stars Big Band, Danny The Lip & The 
Downlow, Golíat-Golíat i Dj Noprpnostic
Org.: Jovent Ignorat, Ausa i Diables de 
Granollers

DIVENDRES 29

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Aranyes i insectes a les vostres 
mans!
Reserves des d’una setmana aban al 
93 870 96 51 o a, 
reserves@museugranollersciencies.org
Es repeteix a les 18.30 h

20 h Centre Cívic Nord
Les Nits d’Estiu als Centres Cívics 
“Caminarts” Espectacle de circ i foc
Org.: Xarxa de Centres Cívics

20.30 h Plaça de Lluís Perpinyà
Revetlla sardanista de Sant Pere
Amb la Cobla Ciutat de Granollers
Org.: Agrupació Sardanista Granollers

22 h Parc Firal
Musik N Viu. Concert amb El Diluvi, 
Smoking Souls, La Flor del Otro, i Machine 
Ska Reggae Band
Més info, www.musiknviu.cat
Org.: Jovent Ignorat, Ausa i Diables de 
Granollers

DISSABTE 30

12 h Barri Can Gili
Festa Major del Barri Can Gili, amb 
activitats durant tot el dia
Org.: AV Can Gili

22 h Parc Firal
Musik N Viu. Concert amb Lágrimas de 
sangre, Ebri Knight i Fantactels
Més info a, www.musiknviu.cat
Org.: Jovent Ignorat, Ausa i Diables de 
Granollers

23 h Casino de Granollers
Festa de country
Soci entrada gratuïta, no soci 7 € amb una 
consumició 

EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS
“Guerra Civil i 
bombardeig”
Fins al 3 d’agost

ARXIU COMARCAL
Petits tresors de 
l’arxiu comarcal
Del 4 al 8 de juny

MUSEU DE 
GRANOLLERS
“Mirades i diàlegs. 
Fons del MdG”
Exposició permanent
“Utopies 
persistents” 
Exposició de llarga 
durada
“Sota les bombes. 
Els atacs aeris a 
Catalunya durant 
la Guerra Civil”
Fins al 8 de juliol
“Desenrunar 
emocions. 80 anys 
del bombardeig a 
Granollers
Fins l’11/11
“Tabú. Projecte art 
i escola”
Del 5 al 10 de juny

ESPAI D’ARTS. 
ROCA UMBERT
“Cibercràcia” 
d’Ignasi Prat
Fins al 10 de juny

LA TÈRMICA. 
ROCA UMBERT
“Indústries en 
temps de guerra. 
El sector tèxtil a 
Granollers 1936-
1939”
Fins al 21 d’octubre

MUSEU DE 
CIÈNCIES 
NATURALS
“Descobreix els 
ratpenats”
Fins al 8 de juliol
“Escarabats”
Fins al 8 de juliol
“Elements4life” 
Fins l’11 de juliol

AB GALERIA 
D’ART
“Temps de 
meditació” de 
J.Uclés, A.Laporta, 
F.Serra, A.Clavé i 
J.Muxart

RESTAURANT-
LLIBRERIA 
ANÒNIMS
“50 malentesos 
sobre el cotxe”
Del 12 al 24 de juny

ALLIANCE 
FRANÇAISE
“Incerts” d’E.Canet
Fins al 30 de juny

ESPAI TRANQUIL 
DE BARBANY
“Cartografia de 
l’horitzó - Cel”, 
pintures de Jaume 
Mestres
Fins al 5 de juny

GALERIA SOL
“Cartografia de 
l’horitzó - Terra”, 
pintures de Jaume 
Mestres
Fins al 5 de juny

CC NORD
Mostra de treballs 
artesanals 2018
Del 21 al 28 de juny

CC JAUME OLLER
Mostra de treballs 
artesanals 2018
Del 14 al 22 de juny

CC CAN BASSA
Mostra de treballs 
artesanals 2018
Del 19 al 25 de juny

CC PALOU
Mostra de treballs 
artesanals 2018
Del 12 al 24 de juny

CARRER 
D’ANSELM CLAVÉ
“20 anys fent Ral·li 
Fotogràfic”
A partir del 7 de juny 



Què us mou a posar a disposició de la ciutat 
l’arxiu personal i professional del vostre pare? 
Miquel Jonch. Preservar-ne el llegat. El pare va 
tenir una important trajectòria de treball, fins al 
darrer dia. Alguns dels papers tenen 70 anys, els 
àlbums groguegen…, si esperem més no es podrà 
consultar. A més, som a l’època de les tecnologies 
i la immediatesa. Els quatre germans vam convenir 
que era bo digitalitzar-ho i penjar-ho. No ha estat 
senzill: ha suposat la feina d’un historiador durant 
més d’un any, dos matins per setmana. 

També heu donat continuïtat a la seva tasca de 
recerca des del Museu de Ciències Naturals, 
que ell va impulsar fa 30 anys a la Tela.
M.J. A través del conveni econòmic Antoni Jonch 
Cooperació completem l’esponsorització de 
l’estudi que finança la UE sobre la migració de 
la papallona des de Gibraltar a Noruega. I en el 
marc de la Biblioteca i Aula d’Estudi Antoni Jonch 
creada per l’Ajuntament l’any passat, impulsem 
un nou mecenatge per a tres anys de 10.000 euros 
per a la investigació. 

La passió d’Antoni Jonch pel món animal 
comença de ben petit i el fet que el criessin 
dues senyores benestants, les “ties”, amigues 
i veïnes de la família va obrir-li moltes portes, 
tal com recull el llibre De les gàbies als espais 

 
Els fills d’Antoni Jonch (Granollers, 
1916-1992) han donat a la ciutat el fons 
documental del seu pare, fruit de tota 
una vida dedicada a la investigació i la 
divulgació del món animal. Una passió 
que va portar-lo a crear un petit zoo 
al jardí de casa seva al c. del Rec, la 
torre de Can Jonch, ara seu del Centre 
de Cultura per la Pau per voluntat 
de la família. Allà convivien amb fins 
a 2.000 animals, entre papallones, 
escarabats, serps, cocodrils, ocells i 
peixos tropicals… Parlem amb dos dels 
seus fills del llegat d’Antoni Jonch, 
responsable de la modernització del 
Zoo de Barcelona i impulsor de la Tela.

oberts. Història i futur del Zoo de Barcelona (Ed. 
Alpina), de l’historiador Miquel Carandell. 
Adela Jonch. Vivien per ell, s’hi desvivien. Hagués 
pogut sortir un bon vivant o un bohemi… Les ties 
li van donar l’oportunitat de fer moltes coses i ell 
ho va saber aprofitar.

El vostre pare explicava que els fills sentíeu 
entre “indiferència i animadversió” cap als ani-
mals amb els quals convivíeu a la torre. 
A.J. Als meus germans no els va afectar tant, tot 
i que cap no ha tingut animals a casa seva. Però 
jo vaig quedar ben tocada. La meva obsessió era 
tenir una piscina, perquè la nostra estava ocupada 
per monos. Una vegada se’n va escapar un que va 
saltar a la cama de la meva germana petita i li van 
haver de posar set punts. Aquestes bèsties n’havien 
fet de grosses! I a l’àvia li van arrencar el monyo!

Parlem dels safarais en què va participar. 
M.J. N’hi havia de dos tipus; els fotogràfics, que 
ell va iniciar, on els animals estaven lliures i en 
què va precedir Rodríguez de la Fuente: havia estat 
a casa dos o tres cops, però hi donava un enfoca-
ment més comercial que el pare, que hi veia més 
el vessant de cultura i investigació. I després hi 
ha Ikunde, el centre d’adaptació i experimentació 
zoològica que va impulsar a la Guinea Equatorial 
espanyola i que nodria d’animals el zoo barceloní. 

ENTREVISTA A

 La digitalització  
de l’arxiu 

d’Antoni Jonch 
posa a l’abast de 

tothom  
el treball 

de tota una vida, 
a través de la 

Universitat i de 
l’Arxiu Municipal

Miquel i Adela Jonch
fills del zoòleg i farmacèutic Antoni Jonch
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“Les converses a casa, quan arribava del Zoo [de Barcelona] 
sempre eren sobre el parc. 

Només parlava ell i la resta escoltàvem” 

En Floquet de Neu, procedent del centre 
d’Ikunde, va passar per Can Jonch?
M.J. Goril·les, ximpanzés i lleons, sí, però en 
Floquet, no. 

El fet de tenir tots aquests animals, era motiu 
de discussió familiar? 
A.J. No hi havia discussió, era el que volia el pare. 
A la mare tampoc no li agradaven, però ho accep-
tava i sempre li va donar suport. És allò de “darre-
re un gran home hi ha una gran dona”. 

Com a apassionat de la natura i les ciències 
químiques, va decidir estudiar farmàcia. 
M.J. Ho va fer en dues etapes, del 1933-36 a Ma-
drid, per poder sortir de casa i, acabada la guerra, 
del 1939 al 41, a Barcelona. No va haver d’anar al 
front, però sí a la farmàcia militar; va anar parar al 
camp d’aviació de Vilajuïga i, en perdre la guerra, 
al camp d’Argelers. 

Ja com a director durant 30 anys del Zoo de 
Barcelona, va tractar amb Franco.
M.J. Algun historiador haurà d’analitzar com pot 
ser que el pare, republicà, havia passat més estones 
amb ell que molts franquistes d’aquell temps. 
Els darrers anys, Franco venia de paisà a Barcelona 
i s’estava una o dues hores al zoo passejant 
amb el pare.

Els inicis al zoo no van ser fàcils. Va trobar-se 
amb un parc malmès després de la guerra.
A.J. És interessant la seva estratègia per arribar al 
món franquista sense necessitat d’adherir-se al 
Movimiento; ho va aconseguir a través de la cultu-
ra i la medicina, i de dos personatges com el 

Dr. Ignasi Barraquer i el Dr. Benet Perpiñà, fran-
quistes de pes que li van obrir la porta a moder-
nitzar el zoo, a través de l’entitat Amigos del Zoo.

La feina al zoo l’absorbia completament, mar-
xava a les 7 del matí i tornava al vespre. 
A.J. Les converses a casa, quan arribava, sempre 
eren sobre el parc. Només parlava ell i la resta 
escoltàvem, al voltant de la taula. Explicava el que 
havia fet, que si havia venut un okapi per dos 
lleons… Cada dia així. 

El pare, zoòleg, i la mare, Josefina Sampere, 
bibliotecària. 
A.J. El lloc de la meva mare era la biblioteca 
Francesc Tarafa, de nosaltres se n’ocupava la Maria. 
La mare va ser de les primeres promocions de 
l’Escola de Bibliotecàries, dominava l’alemany i 
l’anglès. El seu pare era una persona molt avança-
da, que va voler que les seves filles estudiessin i no 
depenguessin del marit. Era una dona molt forma-
da, però sempre va estar en un segon terme.

El vostre pare tenia clar que Can Jonch havia de 
ser per a la ciutat.
M.J. Volia que a la torrre hi hagués algún equipa-
ment relacionat amb la cultura i això va arribar a 
través d’una proposta i decàleg d’ERC que estava 
per la creació del Centre de Cultura per la Pau. 
I això lligava plenament amb els desitjos de la 
mare, una dona de pau, perquè el pare era un 
guerrer. Estem orgullosos de tenir aquest centre de 
reconeixement europeu i mundial, amb l’alcalde 
Josep Mayoral com a vicepresident de la xarxa 
Alcaldes per la Pau. 

Antoni Jonch 
va emprendre 

la modernització 
del Zoo 

de Barcelona 
els difícils anys 

de la postguerra   

Antoni Jonch tenia passió per 
tota mena d’animals. 
Al mig, en una visita amb polítics 
al Zoo de Barcelona. Fons Antoni 
Jonch i Cuspinera / Arxiu Muni-
cipal de Granollers. 
 A la dreta, Miquel i Adela 
consultant àlbums del seu pare 
al Cau de la Torre, l’espai on 
guarden els objectes, fotografies 
i escrits d’Antoni Jonch. 
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Els grups municipals opinen

3 anys a l’Ajuntament

Bon moment per a fer balanç, bon 
moment per a mirar enrere i preparar-
nos per anar endavant. El nostre punt 
de partida ve de lluny. De la construcció 
d’espais amplis en defensa del treball dig-
ne i del dret a l’habitatge, dels drets hu-
mans, de l’activisme per la Justícia Social 
i contra la desigualtat. Dècades de mili-
tància en la solidaritat internacionalista, 
en els grups de dones feministes i en el 
moviment ecologista, en el teixit cultu-
ral i associatiu de la ciutat i la comarca, 
teixint un Poble on hi càpiga tothom in-
dependentment del lloc de naixement, de 
que disposi o no de permís o de papers. 
Sempre des de l’independentisme i la 
tossuderia de construir un país lliure per 
a viure-hi millor.  
3 anys que han demostrat que una altra 
manera de fer és possible també des de 
l’Ajuntament. 3 anys forçant el debat en 
cada espai institucional, desplaçant l’eix 
tant com hem pogut cap a l’esquerra, 
reclamant el dret a participar d’un poble 
que els partits del sistema tenien oblidat. 
3 anys lluitant per unes millors condi-
cions de vida per a les granollerines i 
els granollerins, lluitant per cuidar més 
i millor la natura, l’aigua que bevem i 
l’aire que respirem. Donant el 30 % dels 
nostres ingressos municipals a projec-
tes transformadors i solidaris i posant a 
disposició de totes les entitats de Grano-
llers l’espai social la Filadora i els nostres 
recursos materials i humans. 
Partint del que hem après en aquests 
temps, dels nostres errors i dels nos-
tres encerts, i del bagatge forjat en les 
lluites de la Unitat Popular, comencem a 
dibuixar un nou projecte per a afron-
tar amb fortalesa el nou cicle que ara 
comença. Ens caldrà energia renovada, 
moltes mans per treballar i molts caps 
per parir idees. Si tens ganes de formar 
part d’aquest engrescador projecte no 
ho dubtis més i posa’t en contacte amb 
nosaltres.

Assemblea Crida per Granollers-CUP
http://www.cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat

El artículo 103 de nuestra Constitución 
consagra el principio de neutralidad de la 
actuación de todas las administraciones 
públicas al establecer que su actuación sirve 
con OBJECTIVIDAD A LOS INTERESES 
GENERALES, con pleno sometimiento a la 
ley y al derecho.
La garantía de este principio resulta parti-
cularmente importante en todo aquello que 
respecta a la presencia  de:
BANDERAS 
PANCARTAS
SIMBOLOS
de carácter partidista de diferentes ideo-
logías en espacios públicos de titularidad 
municipal.
En los últimos meses, las calles y plazas de 
nuestro municipio, e incluso las fachadas 
de algunos edificios públicos, están siendo 
ocupados por esta simbología partidista. 
Los Ayuntamientos tienen que mantener 
esta NEUTRALIDAD en la gestión de los 
espacios públicos de los que son competen-
tes y responsables. 
Estos ESPACIOS SON DE TODOS los ciuda-
danos y no solo de aquellos que expresan 
una determinada opción política, sea cual 
sea.
El incumplimiento de esta objetividad y 
neutralidad en la ocupación de determi-
nados espacios públicos ha producido, en 
algunos casos, una ruptura de la conviven-
cia, que incluso ha acabado derivando, en 
ocasiones, en enfrentamientos entre los 
ciudadanos.
Estamos convencidos de que lo más impor-
tante es VELAR POR LA CONVIVENCIA 
en nuestros municipios, una tarea en la que 
los Ayuntamientos tenemos una responsa-
bilidad fundamental como garantes de la 
neutralidad de los espacios públicos y con 
la obligación de no permitir su ocupación 
con símbolos que puedan acabar perjudi-
cándola.
LAS CALLES Y LOS EDIFICIOS MUNI-
CIPALES SON DE TODOS , NO SÓLO DE 
AQUELLOS QUE EXPRESAN UNA DETER-
MIDADA OPCIÓN POLITICA. 

#SentimGranollers #SentimosGranollers

José María Moya
Grup Municipal Popular
Email: comunicacioppgranollers@gmail.com
WhatsApp: 619186115
Twitter: @ppgranollers
Facebook: Populars Granollers

“Democracia” a la carta

El pasado mes de septiembre, en el Parla-
mento de Cataluña, se pisotearon los dere-
chos de todos los partidos de la oposición, 
pasando por encima del Estatuto, de las 
recomendaciones de los propios letrados de 
esta institución y de su Consejo de Garan-
tías Estatutarias. ¿Salieron los sindicatos a la 
calle? NO.
El 3 de mayo fue el Día Internacional de la 
Libertad de Prensa, los partidos indepen-
dentistas vetaron en el Parlamento de Cata-
luña una comisión de investigación sobre 
el espionaje a políticos y periodistas. Esta 
propuesta presentada por todos los partidos 
políticos de la oposición (Cs, PSC, PP y Ca-
talunya En Comú Podem) fue tumbada sin 
ninguna explicación apenas diez minutos 
antes de comenzar el pleno parlamentario. 
¿Qué han hecho muchos periodistas y me-
dios afines al independentismo? NADA.
Y ahora, que ha tomado posesión de la 
presidencia de la Generalitat un xenófobo, 
que ha expuesto abiertamente en las redes 
sociales y en numerosos artículos sus idea-
les excluyentes, identitarios y supremacistas 
propios del nacionalismo más rancio y 
anacrónico, muchos miran hacia otro lado. 
Un señor que no ha dudado en mostrar su 
admiración por un partido parafascista y 
racista como es “Estat Català” o que ha lle-
gado a manifestar que hablar en castellano 
en Cataluña en “antinatural” (¿dónde están 
los de “Súmate”?) 
Puigdemont nos ha colado a un presiden-
te títere designado a dedo que, no sólo 
desprecia a todos los catalanes que también 
se sienten españoles, sino que está conven-
cido que forma parte de una raza diferente 
y superior. Lamentable que una persona así 
sea presidente de Cataluña. Eso sí, la ultra-
derecha anti-europeísta estará frotándose 
las manos. 
Resulta patético ver cómo muchos “ada-
lides de la democracia”, que no dudan en 
rasgarse la camisa para denunciar supuestos 
abusos, ahora hacen malabares dialécticos 
para disculpar o rebajar la gravedad de los 
pensamientos del Presidente Torra. 
Los que firmaban manifiestos por la defen-
sa de la libertad y la democracia (la suya), 
han desaparecido de la faz de la tierra. Se 
han tomado unos días de vacaciones o 
sencillamente no saben dónde meterse. Es 
lo que tiene la “democracia a la carta”.

Grupo Municipal Cs Granollers
granollers@ciudadanos-cs.org

Debemos velar 
por la neutralidad 
y convivencia

Crida-CUPPP Cs
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Com totes, la nostra ciutat ha patit els efectes 
d’una crisi econòmica que no era local ni 
sectorial, una crisi que ha posat en qüestió 
alguns dels paradigmes que sobre l’estabilitat i 
el creixement econòmic teníem fins avui.
Només des del diàleg i la concertació podrem 
definir programes i actuacions que ens 
ajudin a situar-nos en una posició davantera 
i preferent, en què el principal objectiu sigui 
el manteniment i la creació de llocs de treball 
estables i de qualitat.
Malgrat que la crisi ha anat minvant encara 
tenim una taxa d’atur massa elevada si la com-
parem amb països del nostre entorn. El risc 
d’exclusió social de grups de població que, 
per la seva condició laboral o social, pateixen 
amb més rigor les exigències d’un mercat de 
treball que és cada vegada més competitiu, 
segueix persistint.
El suport a les persones aturades ha estat i és 
la prioritat principal. L’Ajuntament ha desti-
nat el màxim de recursos a fer front la situació 
de crisi de les famílies, i mira d’arribar allà on 
no arriben els recursos de la Generalitat i de 
l’Estat.
El mercat de treball és cada vegada més com-
petitiu, volem però consolidar del nostre 
teixit productiu, la creació de noves inicia-
tives empresarials i l’establiment de noves 
empreses que permetin la creació de nous 
llocs de treball estables i en qualitat. Fer-ho 
possible requereix  la complicitat, la coordi-
nació i el treball conjunt dels agents socials, 
econòmics i les diferents administracions 
públiques. La creació de xarxa és bàsica.
La diversificació de l’estructura econòmica 
de la nostra ciutat és una de les nostres for-
taleses. Tenim un teixit industrial important 
que cal reforçar, continuant la renovació, 
millora i modernització de les infraestructures 
i serveis dels polígons industrials, promovent 
projectes d’innovació i cooperació empre-
sarials per tal que puguin millorar la seva 
competitivitat. 
Fomentar l’emprenedoria i la innovació 
en les empreses. Simplificar la relació amb 
l’administració. Establir aliances amb el 
teixit empresarial. Fomentar l’autoocupació. 
Impulsar noves iniciatives turístiques que 
generin pernoctacions.  Promoure el producte 
de proximitat i el producte artesà alimentari 
de qualitat. Mantenir l’atractivitat comercial 
de Granollers i l’excel·lència de l’espai urbà. 
Ampliar el calendari d’esdeveniments firals 
i aprofitar els diferents espais que ofereix la 
ciutat per promocionar nous esdeveniments 
firals i acompanyar als promotors privats en la 
seva organització. Projectes de suport a joves 
titulats. Aquest segueix sent el compromís.

Jordi Terrades
Portaveu del PSC a l’Ajuntament

Aquest 31 de maig, quan passin 5 minuts 
de les 9 del matí, es compliran 80 anys 
del minut més fatídic de la història de 
Granollers. 80 anys des que el 31 de 
maig de 1938, a les 9:05, 5 avions Savoia 
S-79 de l’aviació italiana, amb base a 
Mallorca, van deixar anar, en tan sols 
un minut, 750 kg de bombes sobre la 
ciutat. 
Segons les fonts franquistes, l’objectiu era 
la central elèctrica Estabanell, que abastia 
la línia de tren, i els tallers d’avions re-
publicans de Llerona. La realitat, però, va 
ser molt diferent: la majoria de bombes 
van caure al centre de la ciutat a una 
hora que la canalla anava a l’escola i les 
dones a plaça a recollir aliments amb 
la cartilla de racionament. Varen morir-hi 
224 persones. 
El meu pare hi era. Recorda que va sortir 
volant a causa d’una ona expansiva i que 
veure morir companys seus d’escola. 
Igual que el meu pare, també hi havia 
molts dels vostres pares i avis, o potser 
vosaltres mateixos. I segur que és un 
moment que no han pogut oblidar. I és 
bo que no l’oblidin. És bo que en parlin. 
És bo que els seus fills i néts coneguem 
l’horror de les bombes, l’horror de la 
guerra. Algú podrà pensar que tenim la 
gran sort que no ens ha pertocat viure-
ho. Però vivim en un món on molta gent 
de la nostra generació, a Síria, al Iemen, 
a l’Afganistan, al Congo... viu ara mateix 
la guerra. 
De la nostra memòria, la que som ca-
paços de recuperar dels que van viure 
l’horror de la guerra i les bombes a Gra-
nollers fa 80 anys, depenen les esperances 
per poder construir un futur de pau.

Àlex Sastre
Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

Diuen que les ciutats tenen ànima i jo, com 
a geògrafa, crec que no només tenen ànima, 
sinó que són éssers vius: amb dinamisme, 
creixement, entrades i sortides de persones, 
activitat econòmica...  
Però aquesta ànima fa temps que està ador-
mida, perquè el dinamisme granollerí sem-
bla estancat, somort. I això, ho podem dir 
d’una manera ben clara, es deu al fet que 
el govern socialista actual ens té immersos 
en un model de vella política, de no apostar 
pels canvis transformadors ni incorporar 
una nova manera de fer les coses.
Fa temps que reivindiquem que calen noves 
formes de fer política. No només toca escol-
tar la gent, ens cal ser propers i saber-nos 
posar al lloc dels altres, incloure noves mi-
rades. I això es tradueix en coses concretes: 
significa apostar per fer polítiques pensades 
realment per a les persones; significa fer 
una aposta clara per la mobilitat sostenible, 
amb una ciutat més amable per als vianants, 
menys contaminada i més inclusiva;  signi-
fica també que hem de pensar més a l’hora 
de plantejar-nos com fem les coses, quines 
coses fem i, sobretot, per a qui les fem.
El futur d’aquesta ciutat no el pot gestionar 
qui fa més de 30 anys que està governant. 
Perquè el futur de Granollers no és ni el gris 
ni les grans obres; el futur és una ciutat més 
agradable, amb polítiques de benestar reals, 
una ciutat educadora de veritat, oberta i 
transformadora. 
Hem d’assumir, però, que per canviar la re-
alitat que ens envolta cal entomar els reptes 
i treballar per millorar i canviar les coses. 
Hem d’arremangar-nos per fer sortir la nos-
tra ciutat de la grisor i l’estancament a què 
l’han acabat portant tants anys de govern 
del PSOE.  Per fer-ho possible, però, neces-
sitem molta gent al darrere, empenyent, 
acompanyant-nos i ajudant-nos a assolir els 
objectius que ens proposem. 
Ara, a un any vista de les eleccions munici-
pals, comença el minut 0 de la meva feina 
com a alcaldable d’ERC-Acció Granollers. 
Ara em toca, ens toca, parlar, escoltar i 
construir amb vosaltres el Granollers que 
volem a partir de 2019. I ho farem, com 
sempre, a la manera republicana: d’una 
manera compartida, participativa i garantint 
la igualtat d’oportunitats per a tothom. 

Núria Maynou i Hernàndez
Candidata d’ERC-Acció Granollers
nmaynou@ajuntament.granollers.cat

Un model econòmic a 
favor de les persones80 anys de l’horror

Recuperem el 
futur de Granollers

PSCPDeCAT-Demòcrates ERC-AG 
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Organitza:

Promou: Col·labora:

Xarxa
de Centres

Oberts

Granollers 2018
Entrada gratuïta

www.musiknviu.cat
*Entrepans i begudes a preus populars

NAU B1. ROCA UMBERT

16 JUNY     
 A LES 22.30 H 

 WE EXIST EVEN DEAD
AGAINST THE INSPIRATION

ASTRAY VALLEY

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

9 JUNY     
 A LES 20 H 

LA TRESCA I LA VERDESCA

PARC TORRAS VILLÀ

28 JUNY    
OBRIM A LES 20 H CONCERTS A LES 21 H

THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND 
DANNY THE LIP & THE DOWNLOW     

GOLÍAT

DJ NOPRONOSTIC

1 JULIOL    
OBRIM A LES 11 H CONCERTS A LES 12 H

THE CRAB APPLES
LA RATETA JA NO ESCOMBRA L’ESCALETA

DJ FALUQUETA FEAT & FRIENDS

PARC FIRAL

29 JUNY    
OBRIM A LES 22 H CONCERTS A LES 23 H

EL DILUVI     SMOKING SOULS  
LA FLOR DEL OTRO

MACHINE SKA REGGAE BAND

30 JUNY    
OBRIM A LES 22 H CONCERTS A LES 23 H

LÁGRIMAS DE SANGRE     EBRI KNIGHT
FANTACTELS




